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1. JOHDANTO 

Vuosi 2020 oli muutoksien ja sopeutumisen vuosi, kun Covid-19 toi omia 

haasteita ja rajoituksia. Tästä huolimatta MU jatkoi kehittäen ja uudistaen 

toimintaansa. Harjoituksia, pelejä, kisoja ja turnauksia jouduttiin perumaan tai 

siirtämään. Rajoitukset ryhmäkoosta tulivat voimaan, mutta pienillä ryhmillä 

saatiin jatkaa. Kesällä rajoitukset helpottuivat ja lajikoulut pystyttiin 

järjestämään voimassa olevin rajoituksin.  

Lajikouluihin osallistui hieman edellisvuotta vähemmän:  

Jalkapallolla oli perinteeksi muodostuneet tyttö- ja poikaryhmät, yhteensä 51 

lasta.  

Yleisurheilukoulu toteutettiin porrastetusti, yhteensä n.50 lasta.  

Sompis-hiihtokoulussa urheili viitisenkymmentä lasta, mutta leudon ja 

lumettoman talven takia hiihtämään ei päästy kuin muutamalla kerralla. Lajiin 

perehdyttiin hiihdon lisäksi lajinomaisten harjoitusten parissa.                                

Suunnistuskoulu jouduttiin keväällä perumaan koronan takia. Myöskään 

ampumajaostolla ei ollut lajikoulutoimintaa. 

 

Yleisurheilu sai järjestettyä kuudet kilpailut haastavasta vuodesta huolimatta, 

osallistujia tosin oli vähemmän muihin vuosiin verrattuna.  

  

Suunnistusjaosto kehitti poikkeusajan toimintaansa ja “omatoimirasteista” tuli 

keväällä suosittu toimintamuoto. Kesäkuusta alkaen kuntosuunnistuksen 

lähitapahtumia oli 9, niissä 345 kuntosuunnistussuoritusta.  

  

Futuurijaosto joutui perumaan kerhopäiviä sekä keväällä että syksyllä. 

Kevätkaudella kerho pidettiin 9 kertaa ja syyskaudella 12 kertaa. Koko 

perheelle suunnattuja tapahtumia ei voitu pitää.  

  

Ampumajaostolla ei ollut ollenkaan nuorisotoimintaa koronan takia. 

Harjoitukset rajoitusten niin salliessa jatkuivat 3 kertaa viikossa sisällä ja 



ulkoradat olivat jäsenten käytössä päivittäin. Kilpailuja järjestettiin seitsemät 

koronarajoituksin. Suurin osa kilpailuista jouduttiin koronan takia perumaan.  

  

Jalkapallojaoston vuosi oli hyvä koronasta huolimatta. Uutena joukkueena 

perustettiin miesten harrastejoukkue. Jalkapallokoulu jouduttiin siirtämään 

keväästä syksyyn. Tyttöfutiksen puolella oli havaittavissa edelleen 

pelaajamääräkasvua. B-pojat ja B-tytöt jatkoivat toimintaansa toisen asteen 

opiskeluhaasteista huolimatta. Vähävaraisten perheiden tukemista jatkettiin, 

jotta voitaisiin taata mahdollisimman monelle lapselle harrastus. Vähävaraisia 

perheitä tuettiin yhteensä 1500 €. Jalkapalloleiri järjestettiin elokuussa, 

osallistujia 30 nuorta pelaajaa. Seura järjesti omat taitokilpailut, osallistujia oli 

40 pelaajaa. Kansallisia tai alueellisia taitokilpailuja ei järjestetty koronan takia 

ollenkaan. Kovin menestys tuli tyttöjen D-ikäluokan Helsinki Cupissa, kun MU 

Salamat voittivat turnauksen.  

 

Seurasihteeri jouduttiin lomauttamaan vajaaksi kolmeksi kuukaudeksi ja 

hänen tehtäviään hoidettiin vapaaehtoisvoimin. Palattuaan töihin 

seurasihteeri irtisanoutui tehtävästään. 

 

Hallitus teki päätöksen tilitoimiston tarpeesta ja tilitoimistoja kilpailutettiin. 

Valittiin Uudenmaan Yritystilipalvelu, joka aloitti tutustumisen seuraan 

joulukuussa ja varsinainen työ alkoi tammikuussa 2021. 

  

Hallitus kiittää sydämellisesti kaikkia, jotka ovat olleet pitämässä yllä liikunnan 

iloa koronasta huolimatta vuonna 2020. Lämpimät kiitokset toimintaamme 

tukeneille yrityksille ja Mäntsälän kunnalle toimintaedellytystemme 

turvaamisesta.  

  

10.5.2021 

Mäntsälän Urheilijoiden hallitus  

   

  



 

2. TOIMIELIMET 

Seuran kevätkokous pidettiin koronasta johtuen vasta 31.8.2020.  

Syyskokous pidettiin 30.11.2020 etäkokouksena.  

Puurokokous jouduttiin perumaan koronan takia ja järjestäytymiskokous 

pidettiin hallituksen ensimmäisen kokouksen yhteydessä etänä tammikuussa 

2021.       

Hallitus kokoontui kauden aikana 17+1 kertaa. Kokousten 
osallistumisaktiivisuus: 
 

Nimi 13.1. 10.2. 13.3. 12.5. 25.5. 8.6. 1.7. 8.7. 3.8. 14.9. 28.9. 19.10. 2.11. 23.11. 30.11. 3.12. 14.12. 22.12. 

Sari Alaluusua X X X X X X X X X X X X X X X X X   X 

Harry Eenola X     X   X                 X      

Saara Hyrk-
Berhard 

      X   X X X   X   X X   X        

Minna Hirvonen       X     X X X X   X              

Jyri Ilomaa X X       X X X     X               X 

Timo Kaljunen X X   X X X     X X X X X X   X     X 

Toni Karlsson                 X                  

Markku Laine   X   X   X   X X   X X X X   X X   X 
Jaana 
Martikainen 

X X X X   X X X   X X X X X   X X   X 

Heikki Saarinen   X X     X   X X X X X   X X   X   X 

Meri Vikstedt X X X X X X X X   X X X X X X X X X   X 
Kristiina Mäkinen 
vj. 

X X X   X X X     X   X   X X X X   X X X   X 

Helena Salmi vj. X X X X X X X   X X X X X X X   X X X   X 
Markku Helenius 
vj. 

                                  
 

Eero Markkanen 
vj. 

                                  
 

 
 

Kokouksiin ottivat osaa hallituksen jäsenten lisäksi myös jaostojen 
puheenjohtajat ilman äänioikeutta: 
 
Nilla Ahde Hiihto  X  X X X  X X X X X X X X X X  

Pirjo Keltti Futuuri  X X  X X  X X  X X  X  X X X 

Ville Hellman JP              X X    

Teppo Niemi YU  X                 

 

Kokous nro 18 pidettiin 22.12. sähköpostikokouksena koskien kunnan 

vuokramaan vuokrasopimuksen purkua.    

 



3. TOIMINTA KESKUSLIITOISSA JA YHTEISTYÖELIMISSÄ 

      

Mäntsälän Urheilijat ry on kuulunut kattojärjestö Valo ry:hyn ja niihin sen 

alaisiin jäsenliittoihin, jotka ovat seurassa edustettuina. Jalkapallojaosto on 

kuulunut Suomen Palloliiton alaiseen Palloliiton Uudenmaan Piiriin. 

 

Seurassa oli vuonna 2020 toimintaa seuraavissa lajeissa; jalkapallo, hiihto, 

ammunta, lentopallo, koripallo, suunnistus, yleisurheilu ja futuurikerho. 

 

Jaostojen puheenjohtajat ovat pääasiassa edustaneet seuraa lajiliitoissaan. 

Touko Koivisto on varapuheenjohtaja sekä kiväärin lajivastaava Suomen 

Veteraaniampujat ry:ssä ja SAL:n Etelä-Suomen alueen 

tuomarikoulutusvastaava. 

        

4. JÄSENISTÖ 

Kauden 2020 jäsenistön määrä jaostoissa ja kyläseuroissa oli noin 2400. 

 

5. VUODEN 2020 PARHAAT URHEILIJAT 

          Vuoden urheilija: Tuomas Heikkilä 

          Vuoden nuori urheilija: Anni Pakkanen 

          Vuoden aikuisurheilija: Heikki Saarinen 

          Puheenjohtajan pytty: Marianne Salmi 

          Vuoden joukkue: Naisten futsaljoukkue 

          Vuoden valmentaja/ohjaaja: Emilia Haakana 

 

 

 



 

6. JAOSTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET 

 

6.1 AMPUMAJAOSTO 

YLEISTÄ 

Jaosto toimii Mäntsälän alueella ampumaurheilun edistämiseksi. 

Suorituspaikkoina toimivat Mäntsälän Monitoimitalon ilma-aserata ja 

Mäntsälän Ampumaurheilu-keskuksen pienoiskivääri- ja pistooliradat. 

Kaudella hankittiin seuralle elektronisia InBand-ilma-asetaululaitteita lisää 

koko sisäaseradalle sekä testattiin laitteistoa ulkoratakäytössä 

pienoiskiväärille. Laitteiston hakuun haettiin tukea ELY-keskukselta Touko 

Koiviston ja MU:n toimiston voimin.  

 

HALLINTO 

Pj. Toni Karlsson, vpj. Touko Koivisto, Kilpailu- ja ympäristövastaavat Touko 

Koivisto ja Toni Karlsson, kotisivut Ari Hämäläinen.  

 

KOULUTUS JA VALMENNUS 

SAL:n Etelä-Suomen alueen kanssa järjestettiin kivääri- ja pistoolilajien I ja II 

lk:n tuomarikoulutus.  

Syyskaudella ei järjestetty ampumakoulua nuorille koronan takia.  

 

EDUSTUS 

Touko Koivisto on SVA:n vpj. ja kiväärin lajivastaava, sekä SAL:n Etelä-

Suomen Alueen tuomarikoulutusvastaava.  

 

HARJOITUSVUOROT 

Monitoimitalolla oli talvikaudella vuoro kolme kertaa viikossa rajoitusten niin 

salliessa. Ulkoradat olivat jäsenten käytettävissä päivittäin. Myös yksin 



treenaaminen sallittiin, kunhan ilmoitti että menee radalle ja lähtee pois 

radalta. Yhteistyötä tehtiin K-UAS:n ja SMY:n ampujien kanssa. Näin saatiin 

harjoituksiin enemmän osallistujia.  

 

KILPAILUTOIMINTA 

Helmikuussa järjestettiin ilma-asekilpailut Monitoimitalolla. Kesällä pidettiin 

SAL:n Etelä-Suomen Alueen mestaruuskilpailut 25m ja 50m ruutiaseilla. 

Lokakuussa järjestettiin SVA:n mestaruuskilpailut ilma-aseilla. Näissä 

kilpailuissa oli jo huomattavat koronarajoitukset, jonka jälkeen ohjeistus 

muuttuikin tiukemmaksi. Talvikaudella pidettiin tammi- ja helmikuussa 

maakunnalliset ilma-asekilpailut ja syksyllä kahdet kilpailut, kunnes 

koronarajoitukset iskivät.  

 

TIEDOTUS 

Ilmoitukset pääasiassa radan ilmoitustaululla, sähköpostilla ja seuran 

kotisivuilla.  

 

NUORISOTOIMINTA  

Ei toimintaa.  

 

TALOUS 

Toiminnan tarvitsemat varat on saatu kilpailujen osallistumismaksuista ja 

tukisäätiön sekä kunnan avustuksista.  

 

URHEILUSAAVUTUKSET 

Ei merkittäviä saavutuksia. Kilpailut suurimmaksi osin peruttuja. 

 

 

 



6.2 FUTUURIKERHO    

 

YLEISTÄ 

 

Futuurikerho on erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntakerho.  Kerho on 

toiminut vuodesta 1998 lähtien Mäntsälän NMKY:n ja Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton Mäntsälän paikallisyhdistyksen tukemana. Syksyllä 2018 

kerhon koordinointivastuu siirtyi MU:lle. 

 

TOIMINTA-AJATUS 

 

Kerhoon voivat tulla liikkumisessaan tukea tarvitsevat, joilla on esim. 

hahmottamisen ongelmaa, kommunikaation ongelmaa tai jotka eivät ole vielä 

löytäneet omaa harrastusta tai jotka tuntevat muut liikuntaharrastukset vielä 

liian haastaviksi. Futuurikerhon tavoitteena on järjestää mukavaa liikunnallista 

yhdessäoloa ja onnistumisen kokemuksia kaikille kerholaisille. Jokainen 

liikkuu kerhossa omien taitojensa mukaan ja tärkeänä pidetään toisten 

toiminnan arvostamista ja kunnioittamista sekä liikunnan iloa. 

Kerhon luonteen mukaisesti lapsiryhmä on pieni (max 14 lasta) ja aikuisia 

(vuonna 2020 3hlö) on enemmän suhteessa lasten lukumäärään, jotta 

voimme taata turvallista toimintaa kaikille ja voimme avustaa ja kannustaa 

kerholaisia riittävästi. Myös henkilökohtainen avustaja on tervetullut mukaan 

kerhoon lapsen kanssa. 

 

HALLINTO 

 

Pirjo Keltti, pj 

Tiia Aiello 

Kaisa Nieminen 

Mervi Leinonen, rahastonhoitaja 

 

TOIMINTA 

 

Kerho kokoontui perjantaisin Myllymäen koulun salissa klo 17.30-19. 

Mäntsälän kunta antaa salin kerhon käyttöön kustannuksitta.  

Kerhomaksu oli 80 euroa/ kerholainen/kausi.  

Kerhoa ohjasivat Tiia Aiello ja Pirjo Keltti sekä apuohjaaja Julianna Moberg. 

Ilmoittautuneita kerhoon oli sekä keväällä että syksyllä 14 lasta. 



Kerho pidettiin keväällä 9 kertaa suunnitellun 16 kerran sijaan, sillä 

koronapandemia sulki harrastuspaikat ja lopetti ryhmien harrastustoiminnan 

kokonaan maaliskuussa. Syyskaudella kerho kokoontui 12 kertaa 

suunnitellun 15 kerran sijaan, sillä syyskaudellakin koronapandemia sulki 

harrastuspaikat joulukuun alussa.  

Käyntikertoja kerhossa vuonna 2020 keväällä oli 92 ja syyskaudella 131, 

koko vuonna yhteensä 223.  

Valitettavasti koko perheelle suunnattuja tapahtumia ei ole voitu 

koronaepidemian vuoksi pitää. 

 

   

 

6.3 HIIHTOJAOSTO 

 

YLEISTÄ 

Vuosi 2020 oli hiihtojaostolle erittäin ongelmallinen. Lähes täydellinen 

lumettomuus ja korona toivat suuria haasteita koko vuodelle. Hiihtokoulu 

saatiin pidettyä, mutta suurin osa kerroista liikuttiin ilman lunta. Kauden 

aikana pidettiin yhdet hiihtokisat. Lumitykki oli tärkeässä roolissa 

mahdollistamassa sen, että latuja saatiin ajettua ja hiihtäminen onnistui.  

 

HALLINTO 

Johtoryhmässä toimivat Nilla Ahde pj, Lasse Hjelt vpj, Pia Vuori siht, Tiina 

Ahde kilpailuvastaava, Antti Luoto ja Mika Lukiini.  

 

Johtoryhmä kokoontui pääasiassa kerran kuussa, mutta kilpailukaudella 

useammin aina tarpeen vaatiessa.  

 

KOULUTUS JA VALMENNUS 

Koulutuksissa ei käyty vuoden 2020 aikana. Sompis-hiihtokouluun saimme 

kuitenkin apuohjaajiksi muutaman oman hiihtäjänuoren. Heille annettiin 

ohjeistusta ohjaamistehtävistä.  



Valmennus pysyi samankaltaisena kuin aiempinakin vuosina. Jokaisella 

valmentajalla oli omat vastuualueensa.  

 

KILPAILUTOIMINTA  

Hiihtojaoston kilpailutoiminta oli vuonna 2020 hyvin haastavaa. Talvi oli lähes 

lumeton ja lämpötila pysyi nollassa melkein koko talven. Lämpimistä säistä 

johtuen lumettaminen onnistui vain lyhyen hetken, eikä latuja saatu vedettyä 

kuin pienen kierroksen verran. Latujen puuttuessa ja maaliskuussa alkaneen 

koronaepidemian vaikutusten vuoksi hiihtojaosto sai pidettyä vain yhden 

kilpailun.  

Mäntsälän Mestaruushiihdot hiihdettiin 10.3.2020. Osallistujia oli 30 ja mitalit 

jaettiin saman tien paikan päällä. Kilpailu onnistui hyvin ja lyhyet 

sprinttimatkat toivat kaivattua vaihtelua kilpailumuotoihin.  

 

TIEDOTUS 

Tiedottamiseen käytettiin monia eri kanavia ja tiedotus sujui hyvin. 

Kohderyhmät tavoitettiin ja tiedotus oli ajantasaista. Tiedotusvastuu jaettiin 

useamman henkilön kesken ja se toimi hyvin.  

 

NUORISOTOIMINTA 

Nuorisotoiminta jatkui vuoden vaihteen jälkeen hyvällä sykkeellä. Treenit 

pidettiin kolme kertaa viikossa ja niihin osallistui keskimäärin 8 henkilöä. 

Treenit suunnattiin 2005-2010-syntyneille lajitaustasta riippumatta. Korona toi 

omat haasteensa treenaamiseen ja mm. sisätreenit jouduttiin perumaan 

maalis-toukokuun ajalta. Kesällä pidimme pidemmän tauon ja Urheilijat 

palailivat treeneihin elo-syyskuun aikana. Syksyyn lähdettiin uudella innolla, 

joka kuitenkin vaihtui nopeasti koronan tuomiin rajoituksiin. Vaikka olemme 

pystyneet treenaamaan ulkona, on haasteita odotettavissa seuraavan vuoden 

aikana. Urheilijamme ovat koostuneet sekä kilpailevista hiihtäjistä että 

fysiikkatreeneistä kiinnostuneista nuorista. Vaihtelevien olosuhteiden vuoksi 

treenien sisällöt ja olosuhteet ovat muuttuneet moneen kertaan ja toivomme, 

että vuoden 2019 aikana kasvanut treeniryhmämme ei koe joukkopakoa, 

vaan saamme koottua ryhmän kasaan uudelle vuodelle.  



 

Sompis-hiihtokouluun riitti osallistujia entiseen tapaan, mutta lumettomuus ja 

Korona aiheuttivat isoja haasteita hiihtokoulun järjestämiseen. 

Hiihtokoulukertoja jouduttiin perumaan ja suurin osa kerroista toteutettiin 

sulan maan harjoittelulla. Hiihtämään päästiin muutaman kerran, mutta lyhyt 

latupätkä aiheutti haasteita ryhmien sijoittamiselle. Päädyimmekin siihen, että 

hiihtoaika jaettiin ryhmien kesken puoliksi. Kun osa hiihti, loput tekivät sulan 

maan fysiikkaharjoitteita. Osallistujat ymmärsivät hankalan tilanteen hyvin, 

mutta toivomme, että ensi vuonna pystymme tarjoamaan täyden hiihtokauden 

kaikille.  

 

TALOUS 

Taloudellisesti vuosi oli heikko. Tuloja ei tullut juuri ollenkaan, mutta menoja 

kertyi jonkin verran. Saatujen avustusten lisäksi saimme hiihtokoulusta 

kerättyä osallistumismaksuja ja niiden turvin pystyimme maksamaan kulut. 

 

URHEILULLISET SAAVUTUKSET 

Lähes lumettoman ja Koronan aiheuttaman tilanteen vuoksi Etelä-Suomessa 

ei järjestetty juuri ollenkaan kilpailuja. Näin ollen myöskään omat 

urheilijamme eivät päässeet osallistumaan kuin muutamaan satunnaiseen 

kilpailuun. Menestys jäi huonoksi myös siksi, että lähes kaikki hiihtäjämme 

vaihtoivat sarjoissa ylemmäs, ja uudessa sarjassa kilpailumatka piteni.  

Hiihtoliiton tekemässä seuraluokittelussa olemme sijalla 56. 

 

 

6.4 JALKAPALLOJAOSTO   

 

YLEISTÄ 

Jalkapallojaoston vuosi 2020 meni hyvin, vaikkakin Covid-19 aiheuttamat 

tapahtumat lyhensivät hieman varsinaisen toiminnan kautta. Jaoston toiminta 

kehittyi merkittävästi vuoden 2020 aikana, koska olimme valmiita 



uudistautumaan ja etsimään uusia välineitä pelaajien ja toimihenkilöiden 

mielenkiinnon säilyttämiseksi. Korona vaikutti jonkin verran pelaajamäärään. 

Joukkueista kaikki joukkueet jatkoivat toimintaa ja uutena joukkueena 

saimme mukaan miesten harrastejoukkueen.  

Jalkapallokoulu järjestettiin hyväksi havaitulla periaatteella – tytöille ja pojille 

oli omat ryhmät. Osallistujia yhteensä 51 lasta. Jalkapallokoulu jouduttiin 

järjestämään syksyllä johtuen kevään sulkuajoista. Joukkuetoimintaan 

jalkapallokoululaiset siirtyivät siten, että nuorimmat pojat liittyivät P14-15 

joukkueeseen muodostaen P14-15 joukkueen ja tyttöjoukkue ikäluokille T10-

13 laajeni T10-14.  

Vuonna 2020 tyttöfutispuolella oli havaittavissa edelleen pelaajamäärän 

kasvua ja myös pienten poikajoukkueiden pelaajamäärät pysyivät hyvässä 

vauhdissa. Vanhempien joukkueiden kohdalla tilanne on haastava 

pelaajamäärän vähentyessä, kun pelaajat siirtyvät toisen asteen opiskeluihin. 

Tästä huolimatta B-pojat ja B-tytöt jatkavat toimintaansa.  

Jalkapallojaosto jatkoi myös vähävaraisten perheiden lapsille tarkoitettua 

tukea, jolla halutaan taata mahdollisimman monelle lapselle harrastus. Tukea 

myönnettiin yhteensä 1500 € arvosta.  

 

HALLINTO  

Jaoston johtoryhmässä oli kauden aikana viisi (5) jäsentä; Ville Hellman, Sari 

Alaluusua, Teemu Juopperi, Sami Remes ja Suvi Leino. Johtoryhmään 

haettiin aktiivisesti uusia jäseniä, mutta se ei toteutunut vuoden 2020 aikana. 

Puheenjohtajana toimi koko vuoden Ville Hellman. 

Johtoryhmä kokoontui 11 kertaa vuoden aikana ja johtoryhmä toteutti tehtyä 

suunnitelmaa vuoden etenemisessä.  

 

JÄSENISTÖ 

Jaoston lisenssipelaajien määrä laski vuodesta 2019, johtuen kirjaustavasta 

järjestelmään. Pelaajamäärä 31.12.2020 oli 340 pelaajaa (31.12.2019; 378 

pelaajaa).  Toimihenkilöiden määrä on noin 70.   

Jäsenrekisteri ja laskutus hoidettiin taloushallinto-ohjelma Fivaldin kautta.  

 



KOULUTUS JA VALMENNUS 

Pelinohjaajakoulutusta ei voitu järjestään vuonna 2020 johtuen covid-19:n 

aiheuttamista haasteista. 

Valmentajakoulutuksia ei vuoden 2020 aikana järjestetty Mäntsälässä, 

kursseja suoritettiin lähikunnissa. Tommi Vainio pääsi suorittamaan UEFA A-

tutkintoa, josta hän valmistui joulukuussa 2020. 

Valmentajat ja toimihenkilöt osallistuivat MU:n yhteisiin koulutustilaisuuksiin.  

Joukkueenjohtajakouluttajina toimi Teemu Juopperi. 

Joukkueenjohtajakokouksia järjestettiin säännöllisen epäsäännöllisesti 

vuoden aikana. 

Jaosto järjesti perinteisen leirin elokuussa. Valmentajana leireillä toimi 

Tomppa Vainio + vanhemmat juniorit. Leirille osallistui yli 30 nuorta pelaajaa.  

 

KILPAILUTOIMINTA  

Nuoremmat ikäluokat osallistuivat Opel-liigaan ja vanhemmat ikäluokat SPL:n 

Uudenmaan piirin sarjoihin lyhennetyin sarjoin. Sarjapelejä pelattiin aikavälillä 

kesäkuu-lokakuu 2020. Naisten joukkue jäi 1 pisteen ja yhden sijoituksen 

päähän noususta 3.divisioonaan. Kovin menestys tuli tyttöjen D-ikäluokan 

Helsinki Cupissa, kun MU Salamat voitti turnauksen. 

Naisten Futsal edustusjoukkue saavutti maaliskuussa 2020 talvikauden 

päätteeksi 3.sijan valtakunnallisessa 1. divisioonassa. Joukkue pelaa 

sarjassa myös kaudella 2020-2021. Muut joukkueet ovat koronan takia 

tauolla talven harrastesarjoista. 

Taitomerkkejä seuran omassa taitokilpailussa saavutettiin seuraavasti: viisi 

(5) kulta-, viisi (5) hopea- ja kuusi (6) pronssimitalia. Osallistujia yhteensä 40 

pelaajaa. Kansallisia tai alueellisia taitokilpailuja ei järjestetty vuonna 2020 

ollenkaan.  

 

TIEDOTUS  

Joukkueet tiedottavat joukkueensa tapahtumista paikallislehdissä sekä 

joukkueen nettisivuilla. Joukkueiden sisäisenä tiedotuskanavana toimii 

Nimenhuuto. WhatsApp-ryhmät ovat myös nousseet suosituiksi 



tiedotuskanaviksi joukkueissa. Jalkapallojaoston oma Facebook-sivu toimii 

aktiivisena tiedotuspaikkana, johon jokaisella joukkueen tiedotuksesta 

vastaavalla on oikeus päivittää oman joukkueensa tapahtumia. Seuraajien 

määrä kasvoi sosiaalisen median kanavissa yli 30%. Vuoden 2020 uutuutena 

jalkapallojaosto hankki omakustanteisesti videokuvausvälineistöä ja perusti 

Youtube-tilin, johon tehtiin vuoden 2020 aikana suoria lähetyksiä Naisten 

futsal-peleistä.  

 

TALOUS  

Uuden taloushallinto-ohjelmiston myötä joukkueenjohtajat pääsevät 

näkemään joukkueensa reaaliaikaisen tilanteen, mikä helpottaa joukkueiden 

talouden seurantaa ja suunnittelua.  Jalkapallojaoston talous on 

tasapainoinen.  

 

URHEILULLISET TAVOITTEET JA SAAVUTUKSET 

Tärkein tavoitteemme on pelaajien ja joukkueiden kehittäminen. Toiminnan 

kehittämisen sekä palkatun valmentajan avulla pystytään vuonna 2021 ja 

tulevaisuudessa asettamaan tulostavoitteita joukkueittain. Useassa 

ikäluokassa on havaittavissa selkeä kehittyminen tulostavoitteissa. Vuonna 

2020 joukkueemme saavutti 2 kultamitalia turnauksissa. 

Edustusjoukkueiden toimintaa tuettiin vuoden 2019 mukaisesti. 

 

6.5 KORIPALLOJAOSTO 

Aikuisten harrasteryhmän toiminta on kärsinyt koronarajoituksista. Sekä 

kevät- että syyskaudet jäivät salien sulkeuduttua lyhyiksi. Harrastajia oli 

kerran viikossa pidetyllä vuorolla ennen pandemiaa mukana kymmenkunta ja 

lisää mahtuu, kunhan rajoitukset sallivat toiminnan. 

 

6.6 LENTOPALLOJAOSTO 

Nuorten ja aikuisten yli 10 hengen harrasteryhmä toimi ennen pandemiaa 

aktiivisesti. Lentopallovuoro oli Monitoimitalolla kerran viikossa. Mukaan 

mahtuu, kunhan rajoitukset taas sallivat toiminnan. 



 
 

6.7 SUUNNISTUSJAOSTO 
 
YLEISTÄ 

Suunnistusjaostoon kuului vuonna 55 aikuisjäsentä, joista 12 

kilpasuunnistajia. Koronan takia emme pystyneet järjestämään kevään 

suunnistuskoulua. Siksi emme perineet nuorilta jaostomaksua eikä jaoston 

toimintaan osallistuneiden nuorten määrästä ole tarkkaa tietoa.  

Kesäkuussa, koronatilanteen hetkeksi helpotettua pidimme ilmaisen ”Varjo-

Leimauksen” eli lasten treenipäivät peruuntuneen Leimaus-leirin sijalla. 

Näihin harjoituksiin osallistui edellisvuosien suunnistuskoululaisia perheineen, 

sekä muutama uusi lapsi. Myös kuntorasteilla näkyi tuttuja perheitä, vaikka 

yhteisiä kokoontumisia ja ohjausta ei ollutkaan. Suunnistusharrastus ei siis 

koronavuoden takia jäänyt lapsilta kokonaan tauolle.  

Poikkeusajan uusi innovaatio olivat omatoimirastit, joita ryhdyimme 

järjestämään heti kuntosuunnistuskauden aluksi. Niistä tuli suosittu 

toimintamuoto, jota jatkettiin osin myös sitten, kun päästiin taas 

kokoontumaan varsinaisille kuntorasteillekin. Omatoimirasteille oli matala 

kynnys lähteä, sillä kartan sai itse printata netistä, maksun suorittaa seuran 

tilille ja metsään lähteä oman aikataulun mukaan. 

Omatoimisuunnistusmaksuja kirjautui seuran tilille 187 kpl, ja lisäksi nuoret 

saivat tulostaa kartan ilmaiseksi. Kuntosuunnistuksen lähitapahtumia ehdittiin 

pitää 9 ja kuntosuunnistussuorituksia niissä oli 345. 

 

HALLINTO 

puheenjohtaja: Kristiina Mäkinen 

rahastonhoitaja ja kilpailuihin ilmoittaja: Markku Laine 

sihteeri: Tuula Vaenerberg 

suunnistuskouluvastaavat: Maisa Korhonen ja Pia Nummela 

kartta-asiat: Heikki Saarinen 

kuntosuunnistus: Tuula Vaenerberg ja Teemu Laurila 

 

KOULUTUS JA VALMENNUS 

Jaostossa ei ollut vuoden aikana varsinaista valmentajaa. Myöskään 

koulutuksissa ei käyty. 



 

KILPAILU 

Koronan takia jouduimme ensin siirtämään ja sitten perumaan suunnitellut 

tarkkuussuunnistuskisat.  

Mäntsälän alakoulujen suunnistuskisaa ei kuluneena vuonna järjestetty. 

Rastivarsojen kanssa yhteinen lasten Hippo-cup järjestettiin pienimuotoisena 

Sahajärvellä kesäkuussa.  

 

VIESTINTÄ 

Jaoston sisäinen viestintää on hoidettu pitkälti sähköpostilistan avulla. Myös 

Facebookissa on oma sivu, joka muistuttaa lähestyvistä tapahtumista ja 

kertoo tunnelmia ja tuloksia ajan hermolla. 

Suunnistusjaoston nettisivuilta löytyy tietoa lajista, 

kuntosuunnistustapahtumista, järjestämistämme kilpailuista sekä 

suunnistuskoulusta. 

 

TALOUS 

Jaoston kausimaksut pystyttiin edelleen pitämään varsin kohtuullisina 

(kilpasuunnistajat 80,- / kuntosuunnistajat 50,- ja nuoriso ilmaiseksi).  

Jaosto kerää varoja järjestämällä kilpailuja ja kuntosuunnistustapahtumia.  

Kuntosuunnistuskauden tuotot olivat yhteensä 2449 euroa.  

Talous on vakaalla pohjalla. 

 

URHEILULLISET SAAVUTUKSET 

Lauri Mäkinen sai SM-tarkkuussuunnistuksessa PreO-kultaa ja TempO-

pronssia.  

Heikki Saarinen (H70) saavutti sekä SM-erikoispitkillä matkoilla että SM-yöstä 

voiton. 

Juho Saarinen (H35) pyöräsuunnisti SM-keskimatkalta pronssia. 

Aluemestaruusmitaleita seuralaisille tuli yhteensä 4 kpl: 

Heikki Saarinen, H70, yö 1, keskimatka 1, pitkä matka 3.  

Markku Laine, H60, am-yö 1. 

Yhteensä am-suorituksia oli vuoden aikana 12 kpl ja SM-osallistumisia 20 kpl.  



 

 
6.8 YLEISURHEILUJAOSTO  

YLEISTÄ  

Vuonna 2020 koronavirus aiheutti laajan yleisurheilun toiminnan 

pysäyttämisen maaliskuun puolivälissä. Sisätilat suljettiin ja 

kokoontumisrajoitukset astuivat voimaan. Kunnan liikuntapaikat avautuivat 

jälleen 14.5.2020, jolloin kokoontua sai maksimissaan 10 henkilöä. Kesäkuun 

alusta lähtien kokoontumisrajoituksia lievennettiin koskemaan enintään 50 

henkilöä turvavälit huomioiden. Näin ollen kesän perinteinen yleisurheilukoulu 

päästiin myös järjestämään pienin porrastuksin eri ryhmien välillä.  

Kilpailuja saatiin järjestettyä kuudet:  

Helmikuun lopussa hallikilpailut Moniksella.  

Elokuussa peruuntuneiden Hippo-kisojen tilalla järjestettiin uusi kilpailu: 

Pekka Vasala Games, johon osallistui 38 urheilijaa.  

Muutamaa päivää myöhemmin perinteinen Einarin Tonni, jossa osallistujia 27 

urheilijaa, joista ilahduttavasti yli kaksi kolmannesta oli ulkopaikkakuntalaisia.  

Syksyllä järjestettiin keskusurheilukentällä Mäntsälän Mestaruuskisat sekä 

Hirvihaaran Hiihtokeskuksessa Mäntsälän Mestaruusmaastot.  

Lokakuussa järjestettiin vielä Uudenmaan piirin mestaruuskisat 

maastojuoksussa juniorisarjoille Hirvihaaran Hiihtokeskuksessa. Pm –

maastojen järjestäminen huolehtimalla porrastetuista aikatauluista sekä 

ylimääräisten kontaktien välttämisestä niin toimitsijoiden kuin urheilijoiden 

kesken onnistui hyvin.  

Menestystä tahkottiin jälleen nuorten SM-, Am- ja pm-tasolle asti ja uusia 

lupaavia nuoria saatiin mukaan harrastuksen pariin.  

Ohjaajien ja valmentajien koulutus eteni ja lähes samat ohjaajat ovat 

vakiinnuttaneet paikkansa jaostossa. Yleisurheilujaoston toiminta on 

kehittynyt yhdessä tekemisen suuntaan ja yhteistyötä on laajennettu muiden 

jaostojen kanssa. 

MU mestaruuskilpailuissa oli yht. 57 lajisuoritusta ja 34 urheilijaa. 
MU mestaruusmaastoissa oli yht. 15 urheilijaa. 

 



 
HALLINTO 
 
Puheenjohtaja: Teppo Niemi 

Sihteeri: Olli Pakkanen 

Talousasiat: Jarkko Lopperi 

Kilpailukoordinaattori: Teppo Niemi 

Viestintä, tiedotus ja some: Helena Salmi 

Valmennusvastaava: Olli Pakkanen 

Varustevastaava: Meri Vikstedt & Olli Pakkanen  

Johtoryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana 7 kertaa. Lisäksi osallistuttiin 

Mäntsälän Urheilijoiden strategian luomiseen ja emoseuran hallituksen 

kokouksiin, sekä UUDY:n toimintaan. 

 

KOULUTUS- ja VALMENNUSTOIMINTA   

Ohjaajat: 

Minja Seppänen ohjasi 5-6v. ryhmää talveen saakka.  

Emilia Haakana jatkoi alkuvuoden apuohjaajana ja siirtyi kesällä ohjaamaan 

5-6v. ryhmää. Kesän jälkeen Emilia on vastannut 7-9v. ryhmästä. 

Saaga Tiainen aloitti yleisurheilukoulussa 5-6v. ohjaajana yhdessä Emilian 

kanssa ja on syksyllä jatkanut 5-6v. ohjaajana. 

Silja Seppänen ohjasi harraste- ja kilparyhmää (10-14v.) kesän alkuun 

saakka.  

Julianna Moberg on kesästä saakka ohjannut 10-11v. sekä 12-14v. ryhmiä. 

Hän oli myös apuna yleisurheilun päiväleiriä pitämässä. 

Olli Pakkanen ohjasi kesään asti kilparyhmää. Kesällä hän jatkoi 7-10 -

vuotiaiden ryhmässä sekä 10-14v. ryhmien apuna. Syksyllä Olli on toiminut 

varaohjaajana.  

Kati Virtanen toimi kesällä järjestetyn yleisurheilun päiväleirin sekä 

juoksukoulun ohjaajana. Hän piti myös muutamia loikkatreenejä 10-14-v. 

ryhmälle. Kati vastasi lisäksi syksyllä Riihenmäen koululla toteutuneen Nestle 

for Healthier Kids iltapäiväkerhon ohjauksesta. 

Marianne Salmi toimi yleisurheilukoulussa apuohjaajana.  



Marianne Salmen omana valmentajana toimii Helena Salmi. 

Jaostolla on taustalla tukijoukko, joka avustaa tarvittaessa nuorten 

ohjaamisessa ja toimii kisojen toimihenkilöinä. 

Koulutus: 

Syksyllä Saaga Tiainen ja Julianna Moberg suorittivat 

yleisurheiluohjaajatutkinnon Helsingin Liikuntamyllyssä.  

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

8/20 Pekka Vasala Games keskusurheilukentällä. Kilpailijoita 38. 

8/20 Einarin tonni keskusurheilukentällä. Kilpailijoita 27. 

9/20 Mäntsälän mestaruuskilpailut. Kilpailijoita 34. Lajisuorituksia 57. 

10/20 Mäntsälän mestaruusmaastot. Kilpailijoita 15. 

 

Paikalliskisojen järjestämisessä auttoi Nimenhuutoon perustettu toimitsija- ja 

kisaluettelo johon toimitsijat käyvät merkitsemässä in/out eli oman 

osallistumisensa toimitsijaksi. Keskusurheilukentällä järjestettävissä 

kisoissa kahviota ei voitu koronan takia pitää. Mahdollisuuksien mukaan 

kisoissa oli käytössä sähköinen ajanotto ja tulokset käsiteltiin tietokoneella. 

 

 

TIEDOTUS, MARKKINOINTI JA SUHDETOIMINTA 

 
Tiedotus kilpailuista, urheilukoulusta ja muusta toiminnasta on hoidettu 

pääasiassa lajijaoston nettisivujen kautta, paikallislehden seurapalstalla sekä 

erillisillä ilmoituksilla (esim. sponsoriyhteistyönä pankkien kanssa). 

Sosiaalinen media on ollut vahvasti mukana tiedotuksessa ja yleisurheilun 

markkinoinnissa. 

 

Nimenhuudon kautta on tiedotettu harjoituksista harrastajille. Tuloksia on 

julkaistu paikallislehdessä sekä paikallislehden verkkoversiossa. Kaikki 

tulokset järjestetyistä kisoista on myös julkaistu jaoston internet-sivuilla. 

Yleisurheilujaosto on tehnyt yhteistyötä muiden jaostojen ja kyläseurojen 

kanssa mm. toimitsijoiden vaihdolla ja valmennusyhteistyöllä. 

 

 



 

 

 

TALOUS 

 

Jaosto sai tuloja urheilukouluista, harrastusmaksuista, kilpailuista ja 

Säätiöavustuksesta. Perinteisiä pankkien kanssa yhteistyössä järjestettyjä 

nimikkokilpailuja ei valitettavasti voitu järjestää koronapandemian vuoksi. 

Jaosto hankki loppuvuodesta maalikamerajärjestelmään yhteensopivan 

tuulimittarin, joka mahdollistaa tilastokelpoiset kilpailutulokset myös yli 12-

vuotiaiden sarjoissa.  

 

 

NUORISOTOIMINTA   

 

Valmennusryhmät: 

Tammi-toukokuu: Monitoimitalolla 5-6v ja 7-9v 1krt/ viikko. Harraste- ja 

kilparyhmällä 2krt/viikko. 

Kesällä keskusurheilukentällä yu -koulu: ryhmät 5-6v, 7-10v, 10-11v ja 12-14v. 

Harjoituskertoja oli 2krt/viikko (ti&to). 

Syys-joulukuu: monitoimitalolla 5-6v ja 7-9v 1krt/ viikko. 10-11v. sekä 12-14v. 

2krt/viikko. 

Kesän alussa järjestettiin 4 arkipäivää kestänyt yleisurheilun päiväleiri sekä 

kesäkuun ajan kerran viikossa järjestetty juoksukoulu. 

Kesän yleisurheilukouluun osallistui n. 50 lasta ja nuorta ja syksyn 

yleisurheiluharjoituksiin jatkoi n. 25 lasta ja nuorta.  

 

Harjoitusten lisäksi osallistuttiin Naantalin SM–kisoihin: T14 Marianne Salmi 

1500m ej sekä 2000m.  Piirinmestaruustasolla osallistuttiin maastojuoksuun, 

viesteihin, otteluihin ja yksilölajeihin. 

Valmennustoiminta keskittyi yleisurheilulajien perustekniikoihin ikäryhmästä ja 

taitotasosta riippuen. 

Urheilijoita on kannustettu myös osallistumaan Uudenmaan piirin järjestämiin 

piiri- ja alueleirityksiin sekä SUL:n järjestämiin yläkoululeirityksiin. 

Osallistumista on tuettu osallistumalla kustannuksiin. 

 

 

 

 



 

URHEILUSAAVUTUKSET 

 

Parhaat urheilusuoritukset: 

 

M22 Tuomas Heikkilä Motonet GB, 5000m 8. (tilasto 4. 2020).   

 

T14 Marianne Salmi 

TJIG, Tampere Junior Indoor Games: 800m 5.  

SM 1500m ej. 5. (tilasto 4. 2020) 

SM 2000m 7. (tilasto 11. 2020) 

AM 1500m ej. 2. 

pm –maastot 3km 1. ja joukkuehopeaa  

(Marianne Salmi, Vanessa Vuori ja Lara Uotinen). 

 

T13 Silja Niemi 

pm -vauhdittomat hypyt (korkeus, pituus, 3-loikka): 3. 

 

T12 Anni Pakkanen  

TJIG Tampere Junior Indoor Games: 60m A-finaalin 8., 60aj. 8., pituus 6.   

pm -vauhdittomat hypyt (korkeus, pituus, 3-loikka): 1. 

pm –junnut: 60m 1., pituus 1., kuula 7.  

pm –viestit: T13 3x600m 7.  

(Anni Pakkanen, Helmiina Putus, Aino Rajanen, Saara Leinonen) 

pm –moniottelut: 5-ottelu 3. 

pm –maastot: 2km 9. sekä joukkuekultaa   

(Sanni Sopanen, Aino Rajanen, Anni Pakkanen) 

 

T10 Essi Lopperi 
TJIG Tampere Junior Indoor Games: 60m: 86., pituus: 93., kuula: 48. 
 
M50 Harri Jores  
vSM heittoviisiottelu: 3., vSM keihäs: 3., painonheitto: 4., kuula ja kiekko 5.  
 

N45 Minna Henttonen  

vSM kuula, keihäs, kiekko, painonheitto: 1., vSM moukari: 2.,  

vSM hallit kuula:1.  

 

 

 


